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6طبقاسظبلاا"جتوء،كان.تض-اءةال!هـاءوبا)طبعونروصء"وانكا-ز.إ"

مسءهـ-ا!ماطبة-،تا(:اورو.إن"هممماوجمبب!!،3:-سا0"وهأوا!محالها

ه--فىهؤيكانتاًز!اءإى.يفضونليدأوافدا):،سط3انع،لىمحا،لع!
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.الاءوال

؟ا،لنودوا-

زءروداً.-

اةء!مارءطرودينمنكاؤواالماروتطانرماوتا"قيحدةعلىيهءضونكا.وا

ةالذات،و3تو"و/--كنونير*وزواامفمافهم،ماالماضالقرناواخرفي

كيلمومتراسظبضصةبر*-دوعاى،هئاخص:اجاورةابقياضاؤمباكنو

!(تياة:مةخوجا!،م،جمه*--واالمح!ال:ا!اىايرأ"ونكا.وا.اخرخعط

اراكبارصلا،":!انيهودوكانوااوراءوفي.وخراؤ-ا"!وبء!صوفىة

اقدا!ها.عاىسائرةالمبرأةو،حصازا

تعرقهم؟كنتهل-

لمهاسظبعض3.اصتهم؟ءوفظذ*نام.معهمابداعلاقةءإىنكنام-

/ةحدثون!اس(لونايزءأانهـمثسم.الا!بافيكأيعر!ونءا.وا"اوهم.ققط

بالفة.برداءة

.المضودبوصودطبعقدثءركفان،!اكومع-

..نيرودا.ب-

الثاعر.ضميرءاحداىا!-والذيهذاالتاروغشص!ورلدي!كان
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يرقواونوه!ت،ؤل!ذه!لادأ!ةاع،مؤجر.ايرفاانصطاوءنالذ!بوءن

هنىديثعبإ!هههـايو)م..الذهبنا!ثهرادي!لأم،ا!نو:ام

.واقدنالا!401ليوبراتنرارو-قىاههذبهزرالللالم*?-ةاء-ركانف*وب"ن

يضهفي.ءمااكثراهـتف"كط

؟البومعددهـم!كم-

وا9.كاالحق-قةداقهااًخةتقدار*ولءةااأت،-"ءلميقىاحكوماتاان-

ءايون.نممهةط!ماءقيقةافيو0.006اًو00.5.الاكثوعلىاز،ماونيقو

اتلغىاجهلاحدى-،اكل*!ماهمان،عبرقيئاؤا.!ةإنجض*كاوناز!م

جعامت،جمااتهياةا!(اءاصكوءت:،انووثقافت"م،؟*آقاليد!لم-لها)ما

يكنوام.كامكةحشوق!ماطضةقءو،الت!مثبايينهؤلاءءن،وررةلاول

ضث"ا-قى.حهوقالاالانحتى!م

؟ابوكيهملكانوء(ذا.يوموكوقبطفولتكا"فهـيتلماذا-

!ككلاالحديديةا-ككايدبربى،حي،)،اواخرؤي،كاناقسد-

توضعكانتظاءكباا-.ككارصتقلصافظكانتو!مكها.المسافربرجن

.وهـانتانقطاعبلازهطركاؤتادنب"الاناخ!شبيةااللجاؤ،تبر--ن

وةتلاخر،ومن،ا-ضامءركبة)4كانتلقىد.4امنزلبمعابةالضس4

بعفر"ع،ايامدة51نذهـبكنا.ء!4ا؟مبرف*!كألا"ضياذهـبكضت

.كاذاب!ب!،لوا،الورودو،اؤيا-ووا،.ور"الطهسن*كأضظ،الووهال

.اءثبرضك

تراًفقكم؟امككافىتهل/-ا

وتزو-.توؤهتعندهـاعصري"ناًا*انياك*،رفاتيكأتاقد-

)ف".اتقية-لااا"يكازتاتبا"ـبإ-افي"اآ"اءرأو،كأفافيمرةابريا

را!هـكأ.حقاكافيتاقد.ؤ"ائدعدةاهدنجفا

؟افلمصاركإءطاوكتبتوولى-

ا"ب!ابنىوكانلفدو،الثاور"اواسهابعلأاثىاكنتانئيا?قد-

ليلأقإلا،عاري3اعلميهرو!عرةمتوءئدما،صداءنهمبهبنا!بيومهذا

.اهـيا)ى"!داةاقصيدةاكانت"هذانقلتابنمن))

.؟علناؤصائدكاحدى/لاولىءرة،قرات*تى-

ل!(نت!ياغوجاءعةب9ادرسطكأت.صريمنعسنرةا)سادور"في-
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منكانالذي،الربيعيدهو،الهرنفالمننوع،آنذاك،كانولقد

!ءابظة،ذلكلاجل،فطموا!دوكانوا.شاعريفتتحهانالواجب

نافكازت،قصيدتيارسملت.قصيدةاقضللينتخبواالأخيليبط

آتتاككنت،2191عامفيذاككان.نجبرهاآلافبيناختيوت

لىماخأطحدالىهنفعلاكأتلقد.جداومتوحدا،جدامئعرلا

آخر.عنيفقراها،قصدقياقرااناستطع

لمراًساق4قمتقدكنمتهل،عشرةوالسادسةالابعةبينس

.!ادبي!ة

الجامعةالىادخلانقبل.الذأضبراالشعرقراتووكنتس

منءختاراتأنذاك2توجدكانت.وفرلينبروثومل!و!لطقرات

وبماوتداولهااقتناوأهاالشالعمنوكان.جداجميلةالفرنسيالمشعر

قصائد.انقلفكنتاياهـ!اعاروننفقد،وقذاك،!قيراكنتانني

الاولى؟الثعريةمجموعتكنشرتمتى-

اصدؤاء،ساعدنيلقد.سهلاذلكءلكنلم.سنتينمضيبعد-

طثلم،دقب!ةاضفي،ولكن.سات4بعت6ملاعائلتيواعطتئي

ءديناازالماكنتلاضطكتاجم!منواحدةنسخةلييتركانالطب!عاع

مكانكلفيكمجنونركضت.فظيعاذلككان.الدراهمببعضأله

وجلأتناشرا،،بعدوفي!ا.اللازم؟لمبخأغعلىاخيراوحصلتتقريبا

.قصا"لديليينشريزالماانه

رور!ني!ت،لياصسيراريركاردوءالواقعفي،نفسكتسميكنت-

اسمك!عيرتاللماذا.باسويالتواي

اصااذهبانفني،عهريمنعثرةالرابعةفيا!!طغيرتلقد

ة-دهـ،نواكنه،مهننازارجلاكانلهـقد.ابيببب.سانتياغو

حتيىتوصلخأد.خاصىبوجه،وضدي،عامبوجه،الشعراء

،مهـ:هـورهااصبحانعا!"كان.لهبالنممبة.ودفاتريكتبيحرقالى

جإنحت،يقولكانكما،انهذاك،معماريامهئمسااو،طبيبااو

يئالمنحدراوسهطىاالطبقةمنالاثخاصهولاءكجميع،كانلقد.اليهم

فى-؟؟يرنفعونابناءهميرواانيريدونكافوااهـينواالفلاحةمن

هـسار-ت،ذاكالىللوصولالوحيدةارطريقةفانواذن،،المجتمع

.الحرةوالمهنالجامعة

؟ن!يرودابابلونفسكسميتلمأذاولكنس

مخبرانفسهالوقتفيكان،كبيرتشيبمشاعرهناككان-ب

يلاحقني6لهحيمنسنوات-عدةامضىالرجلهذا.كيشاروينادبيا

فيجديدمنولةء!نه.عليتطرحهالذينفسهالسؤالعلي.ويطرح

القصة"نهايئ!طقل:!طقالبراعوفي.4وبراومكسيكو.مصريد

.جداطو،لمةفترةورتلاحقتكلفد،الانعجوزانئي

.اق!"االهذه؟لنسبةتوجدلاالحقيلقةانهو،والحقيقة

بئهفي!وادديارىانمضىيومايمناكثراخشىكنتيومذات

؟انتقدمرلمةتصفحت-كارثةيكونانيمكنكانماوهذاسالحقيقة

احدىؤإقدماءودانعلبموكان.نيروداجانبقلمقصلافيهاوجت

صوربخركأتمواخترت((داتيرو"اخذت،ذاكاًذ.لمسابقةالصالدي

-.شهورلعدةسيكونذلكاناعتقدوكنت.بابلو

ا)جديدة؟هويتكعلىبسوولةاعت!تهل-

برالحكومةوانتهت.بعدلمحي!اولكن.الامربادىءفيليسس

إءوموا،عاماوثلاثونخمسةذ)كعلىمضىوقد،قانونيااسمياقرت

.غيرهآخراسمليوليس.احقيقيااسميهوبرودابابلو

فأيتعصمشانباسمتطاعتكوكان.كعيراتكلفلأالجامعكاتتس

!؟فقصأالقصائدكتابة

خالةليكت!ف،ا"قاطعاتعاللاتلدى،اموهيتدبرالمرءكان-

ء:دها،نسكنفكنا.سانتياغوفأيصغيرانزلامضىفيماتملككانت

هـنكعيراقىلهذافيكانولقد.جداركأمىبثمنذلكوكان

فيالجا"عة،،رفافيمنأكاملجيل.جداكليلهأوجبةنأكلوكئأالبق

.الجوعمن!مليامات

لأ؟الجامعىفبمكتلقأىكنتماذاس

.الةرنسأجةواللغةمإأريةالمهالأخدم!هة:الاولىاخنأواتفي-

-،س-!ةالسيلان،دروسيانهلمولكنيالقراءةلن!ضطيعالفرسيئ

لأ.الادباحبةاوكذلكبياس!اثرتقدالجامعية

اشخاصاأتإأتقطانجدااغراء/كب!يراكان،مثل!لقرويفبالنسبة

نمميكنا.ا!رنسيأيناًاثعراًءايعرقسونوكانوا،بودايرعنيحدثونك

نءعثرةالتاسعةاتجاوزاكادلاكنتاكتشافاتنتبادلوأنحنليالي

الوقت.ذدكفيءهـري

احد؟اهذاالىاشعرايستهـويرهماكثمميألءونكانهلس

عناشعارهمنحفأركأ-،النتبعراء"نكبأيرعدد!نأإكان3لقدس

اىايرجعذلكلىل.لاثحرميلداتماللت!شجألييأنكانلفد.قلبظ!ر

هـ!ذهوخلال.واحدآنةىأوالبحريالبركانبم،البلأدهذاعزهـكأ

الة!وانااث-حصيى!افص!-،اطوفكنت19نيكصلمو-!ح!1نيمنكلهاالفترة

!انكى،الثعببب"اطبأظاتارهمكأانا"اكثرانشعر،قصائد

الاقةص،د،ا!-4السياسعناتحدثانباستطاعتيوكان.الشهر

.اخاسايمست!ويكانمااءثشهوالشعرواخن

؟ذ)ك"مكأيف.ؤنصلايومذاتواصبحت،شا!انت-

،سا:اجمبم،وءندظ.كبار"ورحالدحارةهـمالثءلميون-

فيللمثقيواون،لفيئاتكة"بو!ندءا.الخارجالىيسافرواانيريدون

ام.اعاافبممكانآخرهـ،نانهاوك!،؟((هظتصنعهـاذاولكن))

اتأإءلاناىاف!بهانتهيتحداىابكثرةالسؤالهذاعرطرددوالقد

ا&ىللذهـاباقضلطر،قةواية،بكيفياصنعء-ايكانما

ا!كانأجة:يإلياباليثت!واذاكاذ.مالااملكاكنلم.خر3صكان

واكني.،!نيذاككان"س،ذإاعرفاكنلم.قنصلااعينان

اخارجي!ةاوزارةالىفذصأت،اكونهاناستطيعانأ؟نفممعياقنعت

فرجعت.جداساخرةرطر.إقةا)ك-نطرواانوكان.وظصفةايعطونياكي

تكونانتريداتياانتهل.))احدهمورألني/ومفذات،ذلكومع

كانت!اقي.ءلبالةال!ولواعقبإ)اتب!فبم،جداسه،لهذا؟قنصلا

الم!لمنفياضبظوبرا،الوزارةدمكتبفيالارضيأةلدرةخارهـ4هئاك

ءكلهـ-وران!يم-احسصستولقد.ثقبهناككان،بهعيئو!يالذي

يس،لوخأىأكازواوصأدوا.كانايصفيهاسأل"حدالىبالاورجاد

."اخفبافي))اجأيبكنت،قنصلاعينتقدكنتاأخنليعلموا

((.برمافي،"في()رانغون))كانوالثقب

..بعيدةكانت-

فترةؤط2791عامذلكهـان.بباريسءررت،اليأهالاذهبس

ايى،ربا"نخىكأاواياماروصأةاًمضيت.المطاقكموبرناساكألال

كبيراعددافي!ماوالتقيت((اكوبولاو""ادوما))ؤكماا،افجراح!تى

التانغوءوسصقىوكازت.الاربر"أص:ءجنمنوكعيريرن،أحاصالاثمن

ة---!،ل:حريةاالسفراوكارتةتابمةباحرةاستقالمتثم،دارجة

رنةوناناعتقدكنت.نأغفورالهالىووصلت،اثةا)ثاالدرجة

.سصفريلاتابع؟عدمالااءلمكاكنلمافيوالحال.جداقرببةكانت

.لهددتهفرفرأ.بطاقتيلاثخأزيير-+اعدنيانفبي!صلمنوءلبت

تفديدةفيرةفإخذته.سأضفورافيالثلج!عن،!اضرةبرالقاءذاكاذ

بجأهـمانيا.اىاالركبوركبت.مالايىصيرفييسارعانمعهااضطر

يرستهويك؟الشرقكانهل/س

وصلمت،حينولكن.اهترةاهذهفيخأاباكتابمناقل

جدا،انيفلمتفهاءكانت.الشاءتم!يرهبادا.مذهلاشيئاشفت3ا

سع!*ارا"دخنوكن،خ!أإءزهور"ع،ازرقاو،اص"رساريامرتديات

قىا!لمدو-والمجالس،اوزاراتاوكاشت6كاسضووور/لمثل!ا

ا:ساءاانءلم!ت،رمدوفيأما.انألمساءبادارةكانشيء،كلوالمرللات

حداىابرلملادهنحضارةكبماا9الا!ميةمنكبيأرجانبعلىكنالبرمانيات

علىيوافقواانقبلحتىالتصويتحفأنمن!وه9-دالانكليأزكان

الباغودهذااًذكرازالوما!غرير:ابلداكان.زياتاللانكلصاعطاله

!3الص!حةعلىاًلت!نهةس
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1نميرودبابلومعادبيةمقابلة

01-الصفحةع!المئشورتننمة
ك!ه!ه!وئبن

فييئءامريل3كان.را!"ونوىعطؤكطبركا"لمهالمذهباكببرا(هعبد)

ووسه.مقرير-ةءل-ىء:،ء--قى،بالذ!"نإزرقاعلبءويرلمصتى

فيرهاءت!ظ،بوذاءنشعرأتللاثءلمى-حىوياليلغودانيقوأون

هـ-ان،ا!نهار"نمااوقاتوةبط.ايافوتوابالزمردمليئةقارورة

هماكهانا.المدينةنحوراكفا"ئدؤع،الوناكطبرتقا،عظيمسيل

رحرمبروذالانطه،مهم-شتج!لمون،محددةساءقىفي،يأتوننالذ!

مادية.ثرواتافتاء

؟آسب؟انحاءهـائرفيس،فوتهل-

برحلةوؤ!فوكولو"بومدراساىواتاكالكوالىذهب!ت)فد-

سياراتفياسافركأت.كثرافياثرتالنناص:ءةا-أ!نداعبر

غالباتتوففوكانت.سايغونحىالجزيرةشبهتجة،زكازتكبيرة

.لتتعلنكانتلانها

اشخاصسةخمسهاواربعةءعرنرةسيارة!يئتدلمةوذات

(ممن،واحدةكدمةاعرفاهـنلمواقيخاصة،خطرينلييميدون3،نوا

زبادلوااسافريناجميىع.غابةفلبءفيتوقفنافدكناوقرأة.لفتهم

.ف!وؤطهنا"نخرجتاذا:ا:مسياناوقلت.خرجواثم،الن!ات

لايئكلمونانهـمب!ا،بر::ناحوار-برورانالممكننولنفلإس.يذبرحونني

لفتهم.منواحدةكلمةابثرفاهـنلمواناالؤنسيةولاالانكلإزيةلا

،ووسطحوليامنالغابسكانمع،السببارةفيوحدياذنكأت

وسمعتانوارافجاةرأيتعندما،الحدودابعدحنىاتامةا4الطلم

ي.بعء،الانكليزيةيشحدثتفخصاقترب،اللحطةهذهفي.طبولا

اننيوبما*عطلةكانتالسيارةانليفشرح.الاثخاصمنكب!رنفر

دفالمسافرينبافنندان،اضجرسوف!وانهاوحداالغريبكنت

بعضالموسيقى.ليليعز!واالمجاورةالبلدةموبفييل.حضرواذهبوا

قيوراافض"للييحهاونكانواوها!ميرقتلمونناانمنخفتقدكنت

والرقص.الموسهقى:لحياةا

؟رانغونفيكثيرعملا!يكهـانهل-

"-نت!"لكانتاتجمياالبضالععناء!نانيئتفيكان.لاس

كان.الاوراقعلىاوقعوكنت.ا)ببهاترسلكانتاقيااواكثءنلي

مشقمنتوجالىب،لاضافلآ،اش!رارب!لةكلالشايمنمركب!نلك

حتىاث!رةار،5اتظرانعلي"وكان.موعالنفلصئعرولإ"امن

فيروغباحدإهـنلم.بمعاملة!بقوما)نئصليةالىمااحدإنييأ

برمانيا.فييمرواحدنشهبره!،كيرمم!نوامتمفلمياىاالذهاب

؟كبيسوااجرازتقاضىكنتهل-

السسرةهذهفيالتشيليةنالقوافيكانتفقد.جداضئيلا-

ا!!قي،الىابر:ء!لاتاد!الهناكيدنناماذاانهعلىننص

66،166هواتفاق!با-ءلجغايحددون،كانوا.لبنهىءلييحقجمنفلم

ناعليسكانققد،ابىلمغهذا،رةوفىالمقبوضالمالكانفاذا.دولارا

د!لاحتفظانفبلستطاعتي،اقلكانوان،للمولىة.الباقيارسل

.ئشيء

اتعض؟تصه:لمعكذتوماذا-

3-انانغاطنني.كنلمبانهاالفندقص"حبافنعتقدكأتس

وكأت،ولادفعكأت،إصلالمركبكانمرةففيكل.ينقصثيالمال

.ءدهاًخرىراث،اربصةادةالعهنتىؤياستمراناسصطنع

للكنابة؟اوقتااذنلديككان-

اروا!مىاواكتابيوهو((الارضعلىاقامة((:قى:!لقد.اجل-

.لسادسا

الشركية؟الدياناتابداتجذبكاًلمس

.)!فةالمهعلىوةلمرتهالعقلقصمةانكارأادريلاكئتلقد-

افرا!-ؤباالمهزو!ةالمشوهـقىاديرضيةااوحركاتهذهامقتوكنت

عصاضومودلفةاثراقةلةنطى)فمةصهالته،لةالسصوالف!فة

ا!قيقة.منللتهربوسيلةكانتانهاارىكنت).بالربالاتحاد

الهندوالبلادبانالادنناعاكتسبتالثمرقالىوصلمتعندما،وبالفعل

التعيش.وسائلعنالبحثفيالاهماكاشدمنهكةكانتالبوذوة

رنغونعلىهطلت،يوموذاتكلجوهرياثنيعااه!بائسبةذلككان

.الاشخاصمناًلافهناككان،هعبدوامام،غزيرةمدارب"اطار

اكذينالكهانبديافةيد!نونكانوا.فيالوحلراكصنكانوالقد

وكان.-الدخولىي!صتطيسونيكونوالعولكنهم.الداخلفيكانوا

وحشي!ظلماي.يحتمللاشيعااطاضسبةباهذا

منسيحيوانئياحتحكنتاننيادركتولكني،بداخليواحتججت

لالافعلى،المسي!ففيلان،لف!ءكلبعد،مس!يبكنتؤد

الاعلى.مثلهااتمتفدلكنلمالبوذيةأنوجدتانئييم،مى،واة

دماولكئه،نترامصلحاقكره،فيبوذادننلند.الخسمعاصلاح

كنتانئ؟بالطبعولاحطت.يغكلهامهـللأ!طللعادكرهفوةنقليحسن

.الاسلامادىافرب

ذلك؟تمكهف-

،وكلهكالهابضجامعالىدخلت،يومذات.غريبةبطريقةس

تمثالولاواحدةصورة،ولاواحداثاثفيهي!نلم.ارخامامن

.(جدا8متعبىوفتالخارجفيالحرارةشديدالجوكان.واحد

بعدقليان،ولكن.مقفراالجامعكان.العادة!طكما،صذاليلمحخطعت

قالوا.غاضبونمسلمونهناككان،خرجتوعندما،اصواناسممت

-؟مسيحيهل-لا-؟مسلمانتهل؟!ناتفعلاتيتماذا))!ء

هناأنمتولماذا-الارجحعلى

تريدكنتوماذا-متعبافىتلقد،قليلااجلساناردتلقد-

وفالوابيئهمفيماتحدثواعندها((وأفكرلاتاءلربرما-؟تصنعان

((.تعودانبا!تطاعتك.للتاملالم!،ناًنه.حقعلىانك:))لي

اشدوهذا.باللاهوتا!تفهمهذا،كبيراهزاذلكهزنيلقد

انتتعرف،.الشرقفيامضيتهاالتيكلهااوواتخلالفي"اثرما

بالوشا!ساتالمزبة،كاليوالالهة،الفيلةمعالكبرىالمواكبهذه

فيوالدم،يذبصونهاالتيالحيواناتوصراخ،الموتىرووسوعقود

اجدلمانئي،دؤوشلبضعةالجفس!نوا)كهنةوالذباب،الطرقات

ا!ند!،المض?الجامعذلك،وبالمقابل...جداهحئباابداذلك

بطابعه.ذلكطبعئيلقد.ماءبلاكبيرةكبحيرة

.؟.التذرققيسياسيةمعتم!داتلديككانتانسب!هل-

كنت.اهندأفيسرالثورببالطلبةتوااختلطتلقد.نعم-

ففي.امثاليي!ينا!ربمنيفارونكانوالانهم،اليهماست!عبالاحرى

.الاستعمارضدفقطكانواالفترةتلك

وانت؟-

امغى-!طكئت،سنتياء-وجامعةفياباطاكنتعئدما،اذا-

تعرفهملاالذينالفزنسي!نالفوضويينترجمةفيوقتيمنجزءا

كانتبهـ.متأثرةكانتالثلهنليةالعاملةالطبقةولكنن.اتاكي!دبا

عمريمن،عشرةالعادسةفيحينذاًككنت.وفاتزيتياساكو!رة

ا)جامصلآ.المجلاتفيسياسيةا!تاصاتاكتبوكأت

لئسوعيا؟اصبحتكيمف.بعدفيماتطورتلقدس

للئنظيمحقيقيجبارالتشي!فيعندناكاناقد،تعلمانت-

لك:"قساقولالش!بصةالوحدةانتصاريعودلمننجاسألتاًن.النقا؟مما

في،اسصسالذيهـوكان.رجمابريناميليواويسالرجلهـفىاان

سبعبصد،اصبحالذي،الاشنتراكيال!ا)!بماالحزبط،2191تهوز

ثم،نقمابةارب!نحوالياوجدلقد.اًلفوعيالحزبء،سئوات

وهي،العمايةالصحافةالسسواخنرا.آلاولىالعماليةالمرمزية

توفرانالئقابيةالتنديماتوعلمعشروناوصحيفةءشرةصمس

لقد.الىثليليةالئقابيةرائدهويئيكاسرؤطن،وب،لاختصار.المال

ناحهصوفبما.جيليرجالعلىكبيراوزأثيره،حاسبةادورهكان

تقريبا،اللا"ليفلأاميرهـاانحاءم!مفيفتقركانتاد!كة،توريةا

يدخلان،ق!!اعلىالعصريةالئقاباتبوضع،ارجلاهذاعرف

اكهريننحناتب!نافقد،وبالطبع.فكأطريقعلىا!ط

طبيعي.بشكلذلكزملقد.(لتطورهذا،والكتاب

!ا



اثيوعي؟أحزباالىاتميهـتمتى-

زهـ-نؤكا،اسه:انيافيشيوعيااصبحانفيبداتلفدس

اهمامضهتوهنا.انشيليقنصللأفيهاعينترقد.الاهلإقىاحربا

نء،كلهالعالمكتابهنككشربن،الىب،سيةجياتيفتراتمنقترة

التيللفاشيةاله:مةالمقاومةب!ذهمنجذبب-نكنالفد.اخرىجهة

شيئا!اد،لنسبةكانتفدالتجربقيهذهانثم.اسبانياحرصكانتها

كانواكن،؟عرفت!دكنت،بابةالاسالحربدقبل،ذاكمناكثر

فيكالمت،والجمهورية.اثفيئاوواحد.،ستثناءجمهوريينكلهم

اس!بافي!ا.فكيوالفناوللادب،11*ضارةجديداانبعا!نا،نظوي

احمثر،الشعريالجصلهذاعنا)ضعبي!رهواوركاغرسياوفدر*

ةبالسدالابادةفانواذن.ءصور"نذالاس!انيالتاريرغ!يتفبسرا

كدانتهى/كبحيامنكاملثطرءأساةليياكسبه!نتلالربا،ؤلاء

مدريد.فيارش!لهـتاعلى

.؟اءاشصاهولاء،جيدا!معرف!هل-.

.خاصةنجضمعكنا!تالمقاه!في،"ومكلاراهمكنص.نعم-

هـ!نكأءرافه!ايكضبكانالتيامترةاهيكانت.اوركاغارسيا

في"ورانبحث،وكأس.اكجريباتالىأ:!غا4ارافهكنت.المسرجيات

."فمسرخطيفورد

مرارالمككازثهنا.!سيكوفيلملاقنصعي!نت،اسبانيابرعد-

.؟كأ!نأ!ءير،نروتسكلاعستلصعتبدألسيا!يةا

يشركوننان،دبي!ةوالمبال!يةلاسباب،،ةاورواؤكااواحاولقد-

قريبمنلاالرجلهذافطارامازرييوالواقع.كيتروتموتفي

انارويا!"تطيع،حالاي،علىولكنني.صبولا!نالا،بصدمنولا

،لاشغلءكسيكواىافنويومهلمتفدكأت.مبرالييبدوحدثالك

اررهبىا)متضيليفيالمكسيكسفيرزارنيعندما،عامفنصلء-صب

ؤ-!ه!حايىصاوانهحبازالى"ا4ازاممتفد.اسبنلولاريساوكتافيو

رئيس،كاءاشواؤيلامانويرلالجنرالاناًعلمط.انة"ءوخامجلس

بركلمة،،وسألني.سريةبمهمةكالفهكانقد،المكسيكيةالجمهورية

للرساممرورورة-كأممكنةمدةاقصرفيامنحان،شخصية4وبصة

ناعا؟".ا!ةشباكمااالىبالدخوللهزرممحس-يمبروسافاروادافيد

سيكيرولسانالحتقدكنتلاؤني،اد!نىالطلبهذاانلى-كاقول

رصاصاطا-قفد)*ونه،ا!لبا،اتهموهفدكانوا.السجنفي3لمن

اس:ءلمولاةر،"!للسفيراذنفقلت.تروإسبرليونبيتعاىرشبشه

جوابوكان؟"امسرنافيهودامطا"رورورقةاعطيهانتريدنييرف))

."نحررهسوف،عل!كايس":اررءر

ا-وماوك!ؤتا:،5"اوهذا،وافورهاذووانذاكاذوافترحت

السهجن،ءدء!ر،رو)موبهبريزنا!ابتمكضبالىاوج!و.لياطا

.احفاوةامندكث!اله"ضقبلمناالذي

،قيلمن"رأدانفطاجممايس!قلمالذي،سههيمالوسواستدعى

ير*ونانغبرو"يالمدينةءقاهكي!يكؤوسدف*?م!ائلات:،وثربئىا

رلبسهـن؟طلمبقيتطالا"ردامما،شبيءاياطام!انفيالحقلي

4اءنحهورؤلكي،سيكيروسمنطلتفقدذاك?،المكسيكجمهورية

.اك!ءيمية-ااح!وء-ةانفقهءاى،كشمهيىماء!لملايقدمان،المرور

للتشبايرسم!السشةعلى)ز-دادة،سهبميروسفان.تماءوهذا

ماسروهذا.س!جلانمدينةفيزوص-دوهيبةالجدرابة)وحاتهاكبر

علهطاصيبانر!اردأم!اضىاقىان!ا!دواالقه-ةهذهفيحدث

.الانحتى

الم!?ك؟ؤ!أةغادرتاذنلمأذاس

قيالابداكطااءتىانومن،الروهءيىةاحه،ةافي?!باكنت-

.يومذات،رحلتانلمحكان.اخارجا

اشيوعبا؟لاتجاهكبيراتعلقا،دالماظهرت،يومهاومن-

ذلك؟هـكيربةصلملذا.السوفي!اني

3ءتلو،اء،"افيودور!،،الفرن!"-ةالثورةتفهمكنتاذا-

الجمهوربة،فرنساافكارقارتنافيبطابعهاء"ءفتحدايالىتعلم

ذاكاذ،الاسهبانيةالامبراطوريمةوصدضقلالالاساجلمنصراعنافي

وءبضدهجوماكانلجمهوريةامرزساضدهجومكلكانللاذااستفهم

.يتكونان3اذياالجديداعالما

.اوروفيا-بالاتحادمععلاقاتيتسبدالتينف-هاالفكرةوانها

وعيواثر،يقودنيالذيالفكرةتطورهوانما،الالإههوليس

ثودهقامبلداولهواا--وفياتجيا!لملانحاد.مافهرةفيثوري

!،ولكن-.تتماماكثبرةانئباءاكولناتكونانالممكنومن.اشتراكبة

الاتحادفان،الاخطاء"!نالكث!راد.لكبتاًلتي،زما"اكفرنسا

.وساظلك!بيرسياسىعصراورسس،يهضاأهـو،اًرسىفدالسوفياتي

ولمحياابقىانني.الر،ريخفيثورةأكبرصخعاذياابلدااهذاوفيا

وبا،نسهبة.الانحرافاتبنزوةانف"ياسمحلالاننيذلك،اوجوده

السوفيتجط.حادالاوصودهواسيالاسالشيءفان،لي

ولانهالسصوفه،تيالاتحادينتقدانتض!ىلاانكيعنيذاكان-

شبئوابمنه.أعاىلمثلماشحلا،بهيؤء:ونيناذا،لفعلب،يمثل

،االماضيالىرجعتفلو.ذاكاوالمرتكبالىكلو،ذاالاقرارآخر

سن5ذاكاوالقرارهذابموهبتكأيدتلانكنفسكأزتز:دمأ)ن

السوفياتي؟الةاريخ

فيستمطرادنيااانأعتقدكنتاذا.معنولالاذاكسءبمون-

يئ-غيفماذا،العكستعتقدفىتواذا3؟91شبا!مناليومهـذا

أظنازن!هو،بهأجيبكأناسرطيع"اكلان؟اكأقولأنعلي

.اًلىمهوريرةاكنو،الاءورؤءيرتلقد.ا)مهارهذاستهطرالدفياان

.اهـارقفيكمانتهماا.ومااكطبالنسبة"زال"ا،مثلاانيةالاسب

لستؤأزا،حالكلعلى.ححاشافيذواتنامعنجرهافتبرةانها

بر-،طةبركللكقلتلقدء.الطري!قةبهذهلافكرورهالبافياهـ،وؤلم

ط:ي!-دط،شيءفهـزرانتنافث!ان.لياسوفي،تياالاتحاديمثا4ما

.ا.*لتراأووؤياتي1الللأتحادبالنسبةهوكمالةرزم!ابافمبة

لءن،ستاخطاء2بخصوصخروتشوؤءتقريرعلىا!اعتعندما-

؟مبايىالاذاكؤرككهل

ناعامتعندماخاصسة.كبهرةصدمةذلكاىسببا،ـقي-

في،ثمهما!4أعرفلابنفس!أناكأتواتكطي!دثكانكلهذلك

ولبئ،.اد-وقيابالاتحادالىمراتءدةذه:تقد3:تاننيحين

لماعلاميطهرأناًاءو!بتيالاتسادتجرأؤقد،لف!بمااءكلن5ارغمودا

.غيرهإخفيهاانالممكنمنبهانحقبقية

علىيرماثاكلااخركاتبهناك.صى.جاذلكريمونؤد-

كانمابانلاءتةادهالشيوعياحزباعنانفصل،كود-ةلمر،الاطلاق

الىعدتقاذا.ؤظيعةاشياءكانتا-عوؤ-،"ياالاتحادفييجري

احتهالياىنتوانصةى،بةكرةت!لمقكانتعتقدفهل،الوراء

تلك؟طاوالفطاعةهذهبشانكوستلربصرمنأجدىكان،خاطئة

تةاوجدته.لمركو!ةاياهآعطاكالذيالحدإتفرات)ة!-

ذانها.الاسئلةهـاىللاجابةدالمامحبراًإ*ونانمناثيءابعض

منءستوحىأدبرايكتبوهوحياء4اءف"ىإانه:ذاكاكقالاقد

كببو.بتعبعندهآحسس!تلقد.وحدها!4ا-؟اومن،اورممباسة

.السباسةعنفقطأكتباملازنن،ببالتعأحسىلاؤ،ريا،انااما

اربعتجدلنانكأعتقد.اثعرمنصفحةآلافسمعة:تبخ3ربما

أكونلالكيكثيرةا!-باة،اذن!طان.الموضوعهذافيصفحات

جمطوؤ.اخرىينابيعلتفمهريان.الاسئلةمنا:وعابهذامتعلقا

من؟اقرب،صغيبرةمدينةفيشعريانطمأنباهكانيكان،اواقعا

،المسهتعمرةالمدي!نةمن،المدر:"منزهوذجهوكوستلمر.بيرة3غابة

كتبعشرةكتتلقد.الحبأفف-لاًننبم!.والهزاعاتالاؤكارومن

أنا.هوسيولبمست.الاخرينهوسهياسةوالسب.الحبعن

ا-بسة.اقيدازبةالمتصلتأكأكو-

اسياسة.ا!يإدخلوزنيانهم-
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؟شهركمنثانويا*ظهـراالايى"ت1)ممممياسة،آخربتعبير-

.ف.!ي!!ه!اال!!وهويهوايس.حقاذاكاعضقد.اجلس

احظ--اتمنل!ظةكلفيحقات!سهء،تكتبأنا)ج!هريهوما

اذهببل.شعريتنظيماو،لثعريبنظاماؤمنلاانضي.اوجودا

ولا،ارالزية؟اولا،؟ا-دارساومنلااتكبما:ذاكمنابعدا!ا

توصعا(ةيا:طاقاتامنتم،ماطا.بئاتي.ياليةا!ساولا،"اواقبما

أكثروما.الهطاقاتوليس،المنتوجاتأحبانني.المنتوجاتعلى

..ااقصيرتاريخناؤكمانملكهااالتيالبطاقات

؟لقياس،المنشيلين!ونانحهءلكيف.بلدكالىلنعذ-

سواها؟مناكثبردلمموقراطيةايدتقا،اللازبهيئامهركاسافىالى

مئةءدةاحكمافحيظلتاوليغارشيةطبقةل(كانلقد-

الفلاسفةتقراكانت.جداءثقفةكانتا)طبقةهذه.عاءاوخمس!ين

واذا.عشرالتاسعلقرن1نزع،تبجميعمتاثرةالطريقةبهذهوكافت

اخنارتققد،ا-رىجهةمنغيرهاهنثقافةاكثراطبقةاهذهكانت

معمصولاوكان،اتناؤضاتايئضمنيكنامقانونا.)تحكمالهانون

فيالمجتمع!،اعاملةاالطبقةفان،وبالمقابل.قميا!ء،1ءلىبا)طبع

"نتشرالكيالقانون!بةتنتهزانعرفتقد،ظمةوافىكبيبرةتنظيمات

هادىءبرلمدتاريخهوهـصذا.ارر*انمنواسمةطبقاتمعهاوتجر

بالقوانين.متمسك

.جبرااسبانيابلمداليسانه-

اءيركاؤ!اشرءوياتراثااسبانيمماتركتلقد.ذاكتعنقدلاس

!هء-ةالاقطاعان.كارانعرعكت!ابالاسبانكانلقد.الاتينهةا

ررلاددا،اىاالا?؟نا!ارونقدمف!بخط.ث؟ءكلأؤسدتالتي

.الاخرىالاوروبيةالممالككلنتقدمااكثرالا*.بانببةالمكيةاكانت

كانوالقارةافيينزاونكانواالذيناك،دسوإكن.أف+4كانت

لديناكانربماالءشيليينونحن.للاقطاعالقديمةابذورايحملون

لاس:انيا.انمرعوياالر،نبهذامننرثانفيالحظ

فيباريسز!ثلهالذيالينديسلفادوراجم،ورقيارئيسىحكم-

اثورتكم؟طوقاهوأليس.كأالشرعيفبمالبقاءيدي

؟رضيا!هبانيمكنكانقوانيننسن"كأا،قبلمن؟لماذاس

مسالرئيخط!4ؤدالزرا!فالاصلاح.نطبقهاؤكنلمو)كظ

كانالذياشخصاانغبر.فريادوياردوالمسبحي-ارديمقراطي

وزيرنىا،فونشولجاكال!د،التنفيذ"وضعيرةصه4انعليه

حقيقةيعملانأرادحالمافريبمعارضةاصطدمقد،للزراء"الحالي

كانوا،الواقعوفي.الاستقالةث-ونشولالسيددفعوقد.ماشيئا

اننااو،نطبقهافاتا،نحنأما.يطبقوهالا!ياوروانهنايضعون

.الكونغرسلموافهلأخاصهـ-ةبا)ضرورةهيجديدةقوانيننسن.

الطريق.هذافبمطويلانتقدمآنونستطهع

اطارفيماًركسيءجتمعزأسيسأيما،تجربنكمنجاحان-

سصاراذالانه.الا!ء"أدبازدهاركبيرحدالىيتعلق،احريةا

القادمة.الانتخا؟تبرخسارة.بخازؤونفانكم،سيئالبيراالاقنصاد

الديهوقراطهلأ.للحرياتحداتض!نقنكم،الازتخطباتاضمأواذا

-فزجازفونفانكم،كأالحرصصمنالماركسيةتريهونانكمبماو

..؟بذاكرأفيفما.الانت!خاداتخسران

لنا،بالن!بة،بالطبع.جداواضحبتحلإلتقومانكاعتقد-

مكالسبتحققاناشعوباتريد،كلها!ا"ففي.كبيرةت!جربةالها

اشعوب.مناغيوهعني!ختلفلاالت!.لياثمبوا،جلة15اقتصأدية

نافعلينا،واذن.صعوباتا4محالااما!اشكونأنهيعنبموهذا

اربعاوءرأتئلاثالمخازنتبيم،والا-ن.نتجاوز!اواننواجهها

ونحز.توقفقد،ذلكفوق،الماليوالت!ضخم.قبلمناكثر

نرضبملكيلانه،لكبرةا"ثكلتنااًن".اكثرتتبمأنبالفعلنريد

.الانتاجنزيدانعليا،الشراءلقوةالعاليا!ن!

ماذا.ستاتياينمنمعليتعلموانت،صهوباتامامناسبكون

نانخشىلااننا.النحاس؟الرديسك!انتاجناهوما؟اليومنبيع

المناجم،بصأميمناانناثم.لكحاسمتعطشالعالملان،نبيعهلا

الذيالمبلغتقريباانه.يوم3كلالفرنكاتهنالملايينمئاتنسترد

المدارسالىيفتقركانبلدفيالاوريركيةالمؤسساتتربحهكانت

كلجارتنانوسعاننريد،اخرىجهةومن.والطرقاتوالمستشفيات

فلم.-ذلكمنيمنعونناكانواقبلومن.العا)مبلدانجميعمع

ولكني،.اصينا،عدبلوماسيةعلاقاتنقيمانباستطاعتنايكن

ايضا.والانكليز،العلاقاتهذهمثللكمكان،الفرنسيينأنتم

كوبفمعدبلوماسيةعلاقاتالناتكونانكذلكعلينامحظوراوكان

تعلم،كما،ثيءكلنفعلاننا.تبدلوواكل.الديمقراطيةوالمانيا

كبير.وبراطمئنان،التشيليةالطريق!بةعلى

الكوبية؟باكجربةرأيكهوما-

واستطيع.جدا.هامشيءهي"الكوبالثورة،ا،،با!سبة-

واذن.ا!ركأفيالاولىالاشتراكيةالثورةانها.مقدس:اقولان

كاستروفيديلواجههاالتيالحواجزجميعتلفىان!ماارغبتيقان

.يومبعديومااكبراحترامموضعالكوبحةالجمهوريةتكونوان

الكوبيين.معتامتفاهمعلىلست،ثخصيااذتو!نك-

هـصبدعوةالا"يمركيةالمتحدةالولاياتزرتلانكعليكعاتبونانهم

.(،اقلمانادي"

له.اهميةلاشيءهذا؟الكوبيينالكتئاب"معتقولانتريد-

سانرلدىاعداءايجادفيستخصصوافدالكوبريينالكتضابانثم

اليهمتتوجهانعلإكفان،لهـمكمرمىاخناروننوان،الكتاب

الهوبية.للثورةمخلصانالانني،لي.وليس،السببعنبالسؤال

+ه؟إ*!اياحهـ4ءا؟!4اسصاالكوبيةالثورةعنالاولكتابيتنسلا

((.حركةاتية))

للكثتناتمنىانني.طبعةوعثرينخمساالكتابهذاطيماقد

.النجاحهذامثلعلىيعصلواانالكوب!.بئ

العلني؟الذاتيوبانتقاده،باديللابقضيةتفكرماذا-

لميستوالكنهسا،4كفايةاميمهبمامهمةقصائدهانأرى-

رائسظ.

منبانواعاقروالذيسجنقدكانالذيباديللاواقعان

الذيناولئكلدىكبيرةاصداءاوروبافيخلققد،الاعترافات

.كوبا*بودالىينكلونكانوا

بعدفز،واكنبم.مؤسفحادثانه.ذلكأفهمانني-

ا!كيالاشياءمنكعهرقجري،ماثورةتاريخفي،انهارى،حسماب

يعيمثىانارهـو.ز!ايتهفيضعيلةثم.الامربادىءفيضخمةتبدو

بسلامال!وبونالكتئابيعببشوانالكوبيةالعورةمعبسلامباديلللا

.الكثابسائرمع

هـ،هل،كوبافي،للحريةالتشويهاتهذه،وأخيرا-

تتجضبها؟انالتشيليةللثورةتريدمابالاجمال

نحنالتشيلييزفاننل،بنايتعلقلما!بالنسبة.أفهمكلاانني-

تمردحصيلةهيا!وبيةواًلعورة.والحريةالشرعيةعلىسئ!اقظ

تصنحفكرحركة،سياسيةحركةهيتصربئضاببما،كبيرعسكري

الاكثرية.في

ميكانيكيةاو،تخسرالتيالانتخاباتبنخيارهناككانان-

أتختارفماذا،للحرياتن!بيمحو،"ايا)كوبيةاطريقةاعلى

واقو)"الكوبيةالطريقةعلى!كانيكي4))سؤالكمنساحذف-

نافيانتخابحالةانها.فسن!سها،الانتخاباتخسرنااذا:لك

فهـمقعدهالمعارضةكس!تالذيالانتخابهذا،قلأباريرزوفي

.البرلمان

الساطة؟سنسلهونتراكموهل-
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رسليمالسلطة.عدماو؟ت!يىمعنالتنضءاي،فئاكلاما3لاء-يهكن-

ا.ءطنصاباتبأول،الحربق!هل،فزنالقد.ربعقدبرربحمن،ان

هـنهـان،ا!ظاروثلاقكأاربمة.!هوت؟...وفرقاث"ببقىاالجهمة

اًن.اإمصمبيا)-كماصرمؤ!ر،ذاكو?.15معى-صواثر

.فيلإ"ص!لة!و،بر*لمم3ط،الاخرام

لم؟متفائلأنت-هل-

ادير:-ا..سفيرتظاول،احدوداأب!داىا!نفازلملأ9-تاصط-

مؤء-ن:جم!ولكن.منهااك!نبرلدفي،وسءكون،اإمض.،كلالقالكثر

"ثعبنرد"انناالجإعصدااواضحانه.بمانقوما(نيبرالةدالة!

ء!ه!وننخسرسبجطناهاان!كنرونمن41يةودكان!ااتمشبلمبئا

!-تاانايف،ونعوؤط،ذلكزحرفنرن.ك!رااقضصادياافلاسا*

هذاعليمهنطلقيناتااخاربرجوناالاء!اءو!+كأالرص)4تهـببىءالاؤلملاس

،يحصلانءمك-نكلههذااننطماذظ.ر،ليةالا"ص:،ئعالنثصالاسم

انترعجة،اء!ابتهررنااذااتايضهااون!ا!.ضاواجههواين-وزطم

لصمثنطااًنض،.جمياة4هديولمدونمندمفانها،؟دئا!زة!ىاكي

جديد،ءقأفيديي"الجو،وررلبسىاقهـاعان.احداهذااىابلهاء

مض4انحكو،الخارحبكألل!قاتاكوبيااوز"وا،روارولاإمهيدامام

الىالتثءا؟"قوداكيوالدستوريهمواطيالدلما!طريهطءنتحبلن

ا-ةاإتجربطانرض!،اًوفال،الاراضيلملألاصةاداناـقصد.الاشترا?بئ

صةاوروربرلملأدبتجارباوالكوببقىبر،لتجربمةثص:ي!ةليستالتممبلمون"

.آص!ب،ماحد1)ى،تجربة"انها.اخرى

؟!فيردوركفيمرتاحانت!ل-

وأءبصد،فرنصم"ااع:دفانا..ليباك-يةفطيعذلكان-2

،-،تالمكنباصحاب!داق!ولطان!و،أحص4ءاواكثر.باريس

ن.الاصحتىبرت)كأؤومأنأسهضطعاماثىلوالحلم.المسبنضفافعلى

غيرؤص-صالدفي!اكةبتولك!ن،فرفء،تصبدانكتقول-

م!لبسقى.

زصور.يتخاصهواانيهكض،مقيرايءحا.ون،بئافاخاصالافب

تثسلا.مرزسابوجص-!،بهن"ها"هجبداثتترلىالمرات.آلاؤطمنكم

..اءرباافناءلفرنممصاقد"،،"لخدماتؤقديهـاوسامعلىحالزانني

ازضمقد؟بئناحيانالىمسيال!محلااذنفلماذا

؟أعوامبضعةكل:فىاإفيرنعصء"اءروداخارجتمبعدس-صالم

عادي.اة"ريدكانتفرنسما،نأدع!امكبماولكه.ءهـت.بمهذا-

.ابرءاديطلبتاككماهيووءفاكنصءإصه1االحكوورقىان

؟لماذا-

"صمهـوريرفط،اةثهـاك!افي،اافترةتلكؤكبما"ح!هخاكان-

د**سشيءكلص:عوؤد.الانتخاباتفياينبمساعدز4فددثنت

،-اب*،ديؤطاب،فرقسه،اىانظوأني.فعارضمته،بهوعد!د3"نما

ة-بءكن)ـم.ال!المبلدانجمه!ءنواكنفقطفرهطاا"نليس

أدهمئمث!ط،أبهدتوت!"ا."ىنأيؤكيقدءجمطاةءعاناسةطاءمني

فهيمسا.احننججت.نلاتةاوخطينهناكانوجدت،وعندها.ذلك

نمصيت.قد.كونانأ!نى
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